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Miss Lata w Nieliszu 2017 Paulina Szałaj przekaże w tym roku koronę. Kto zdobędzie tytuł I Miss
przekonamy się już 29 lipca 2018 r. podczas II Festiwalu Turystycznego 2018.
► Szczegóły na stronach 11
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HISTORIA

ROZWÓJ

Nowe odcinki wyremontowanych
dróg gminnych już oddane do użytku.

Historia miejscowości
Staw Noakowski i Staw Ujazdowski.

Fotowoltaika i kolektory słoneczne
dla Gminy Nielisz – dofinansowanie
przyznane!
► Szczegóły na stronie 15
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Drodzy Czytelnicy,
Pierwsze upalne dni zapowiadają udany
sezon turystyczny w Gminie Nielisz. Już
przybyli pierwsi goście, aby w pełnym słońcu
rozkoszować się pięknem naszej gminy.
W Nieliszu trwają ostatnie przygotowania organizacyjne do przyjęcia rzeszy plażowiczów.
Trwają przygotowania do imprez. W sezonie
letnim znów nasza gmina zatętni życiem.
Zalew Nielisz przyozdobią żaglówki, a plaże
zapełnią się turystami. Upalne lato to świetne
warunki do przebywania nad wodą. Proszę
jednak o roztropność i mądre korzystanie
z wodnych atrakcji. Jak dotąd nie odnotowaliśmy tragicznych wypadków. Chciałbym, aby
nasz zalew był bezpieczny dla wczasowiczów,
ale w dalszym ciągu najważniejszym gwarantem bezpieczeństwa jest rozwaga użytkowników.
Czas urlopowy dla samorządu Gminy Nielisz jest czasem bardzo wytężonej pracy. I to
nie tylko pod kątem ruchu turystycznego. We
wcześniejszym marcowym numerze BIGN
zapowiadałem liczne modernizacje dróg na
terenie naszej gminy. Pierwsze efekty już są
widoczne w terenie i są opisane w artykułach
BIGN. W przedświątecznym numerze mówiłem też o pozyskiwaniu dofinansowania.
Dzisiaj mogę z radością powiedzieć, że planowana wysokość dotacji jest rekordowa i najwyższa w historii Gminy Nielisz – ponad 4,5
mln zł! Ale to nie koniec dobrych wiadomości.
Po wielu latach starań i odwoływaniach od decyzji wywalczyliśmy dotację na fotowoltaikę
oraz kolektory słoneczne. Realizacja zadania
będzie miała miejsce jeszcze w tym roku. Aby
skorzystała na tym projekcie jak największa
grupa naszych mieszkańców, postanowiłem
wraz z Radą Gminy Nielisz, że Gmina weźmie
na siebie ciężar opłaty podatku VAT. Bardzo
znikoma liczba gmin przyjmuje na siebie taki
wydatek lecz sam osobiście uważam, że taki
gest jest bardzo potrzebny, zwłaszcza tym
uboższym mieszkańcom gminy aby mogli
skorzystać z projektu. Nie było łatwo pozyskać dofinansowanie na ten cel. Jesteśmy
w gronie szczęśliwców. Mała liczba mieszkańców nie sprzyja pozyskiwaniu środków
zewnętrznych, ale kolejny raz, naszym asem
w rękawie okazał się Zalew Nielisz i turyBiuletyn Informacyjny
Gminy Nielisz
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styczny charakter naszej gminy. Kolejny raz
dzięki inwestycji w Nieliszu skorzystały na
tym inne miejscowości w naszej gminie.
Z radością chciałbym zapowiedzieć artykuły o przeprowadzanych remontach budynków użytku publicznego. Aby kwitła kultura muszą być ku temu fizyczne warunki.
Dlatego podjąłem działania w kierunku modernizacji remiz strażackich i domów ludowych. Skoro mowa o kulturze zachęcam do
artykułów ze szkół, z GOK oraz biblioteki.
Cieszę się, że nasze dzieci mają godziwe warunki rozwojowe co bezpośrednio ma wielki
wpływ na sukcesy w wielu dziedzinach kultury i sportu.
Słoneczna bezdeszczowa pogoda sprzyja
turystyce lecz susza bardzo źle wpływa na
rolnictwo. Liczone są już straty w płodach rolnych. Niestety bywa i tak, że to co jest dobre
dla jednych, dla drugich może być zmartwieniem. Współczuję rolnikom i życzę im bardziej łaskawej dla nich aury pogodowej.
Uprzejmie informuję, że wersje elektroniczne BIGN dostępne są na stronie www.
nielisz.pl w ciągu 2 tygodni od druku. Zapraszam również do subskrybowania kanału
Gminy Nielisz na YouTube oraz do obserwowania i polubienia gminnego profilu na
facebook’u @gminanielisz lub https://
www.facebook.com/gminanielisz gdzie
publikujemy na bieżąco informacje z życia
naszej gminy.
Zapraszam do lektury
Wójt Gminy Nielisz
Adam Wal
Skład, korekta i druk:
Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. – Zamość
Opracowanie graficzne:
Wojciech Gardyga
Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. – Zamość
Fotografie:
zbiory Urzędu Gminy Nielisz, Wojciech
Gardyga, Szkoła Podstawowa w Nieliszu, Szkoła
Podstawowa w Złojcu, GOK w Nieliszu, Biblioteka
Publiczna Gminy Nielisz
Nakład: 1000 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów, korekty
gramatycznej i ortograficznej oraz ograniczonej
ingerencji w stylistykę poszczególnych wypowiedzi.
Przesłanie artykułu lub zdjęcia na adres redakcji jest
jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne
przetwarzanie danych osobowych i wizerunku.

URZĄD GMINY NIELISZ
Nielisz 279, 22-413 Nielisz
tel. 84 631 27 27
www.nielisz.pl, ug@nielisz.pl
GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
Krzak 91, 22-413 Nielisz
tel. 84 687 94 89, gops-nielisz@cor.pl
GMINNY OŚRODEK KULTURY
W NIELISZU
Nielisz 199, 22-413 Nielisz
tel. 84 631 27 24, www.gok.nielisz.pl
gok@nielisz.pl
SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. JANA KRÓLA W NIELISZU
Nielisz 278, 22-413 Nielisz
tel. 84 631 27 03
www.spnielisz.edupage.org
spnielisz@op.pl
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. DZIECI
ZAMOJSZCZYZNY W ZŁOJCU
Złojec 226, 22-413 Nielisz
tel. 84 631 34 34
www.spzlojec.net, spzlojec@op.pl
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY NIELISZ
Krzak 91, 22-413 Nielisz, tel. 84 631 34 18
www.biblioteka.nielisz.pl
biblioteka@nielisz.pl
CENTRUM INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ NIELISZ
Staw Noakowski 101, 22-413 Nielisz
tel. 721 793 888, 887 793 888
cis@nielisz.pl
„ORLIK”
Nielisz 278 a, 22-413 Nielisz
tel. 793 003 814, orlik@nielisz.pl
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ „TOMED”
Nielisz 279, 22-413 Nielisz
tel. 84 631 27 00
APTEKA „URTICA”
Nielisz 279, 22-413 Nielisz
tel. 84 631 27 59, 692 491 139
bsss1979@o2.pl
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE
MALI ODKRYWCY
Krzak 91, 22-413 Nielisz, tel. 797 635 044
www.przedszkolemaliodkrywcy.info
biuro@przedszkolemaliodkrywcy.info
HALA SPORTOWA W NIELISZU
tel. 793 003 814, hala@nielisz.pl
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD
BUDŻETOWY
Staw Noakowski 101, 22-413 Nielisz
tel. 888 839 977
POSTERUNEK POLICJI
W NIELISZU
Nielisz 280, 22-413 Nielisz
tel. 84 677 17 42
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Nielisz 279, 22-413 Nielisz
tel. 84 631 27 27, cuwrw@nielisz.pl
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Biblioteka to miejsce, które większości z nas kojarzy się jedynie z wypożyczaniem książek. Wiem, że taka
opinia „utarła się” wśród nas i że tak
rzeczywiście było jeszcze kilka lat
wstecz. W dzisiejszej rzeczywistości
biblioteki zaczynają nabierać innego
wymiaru, stały się samorządowymi
instytucjami kultury. Stoimy więc
w obliczu poważnych wyzwań i staramy się inicjować lub też brać udział
w coraz większej ilości wydarzeń kulturalno-edukacyjnych takich jak:
 Ogólnopolski konkurs na recenzję
książki – oprócz ciekawej lektury
czytelnicy mieli szansę na wylosowanie wartościowych nagród.
 XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom akcja zaplanowana
na 02-10 czerwca br., hasło tegorocznej edycji: „Czytanie łączy”
– promujemy ideę głośnego czytania. Czytaliśmy wybrane przez
dzieci fragmenty utworów, odbyło
się wspólne czytanie z udziałem
uczniów ze Szkoły Podstawowej
im. Jana Króla w Nieliszu. Czytaliśmy z przedszkolakami z Przedszkola Mali Odkrywcy w Krzaku
– „Lokomotywa” Juliana Tuwima
oraz „Bańkowice Mydlane” Wandy
Chotomskiej. Głośne czytanie odbyło się także w Noc Bibliotek – tym
razem bajka „Po co komu mamut?”
oraz wybrane utwory (bądź ich
fragmenty) Zbigniewa Herberta patrona 2018 roku.
 Malowaliśmy podczas kreatywnych warsztatów plastycznych
a także czytaliśmy, krótką relację
i zdjęcia z Dnia Matki w Bibliotece
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można odnaleźć na naszej nowej
stronie www.biblioteka.nielisz.pl.
 Noc Bibliotek 2018 – Ogólnopolska
akcja pod hasłem: „Rzeczypospolita czyta”. 9 czerwca każdy bez
względu na wiek mógł wziąć udział
w zaplanowanych działaniach. Informowaliśmy o tej akcji na stronie
biblioteki oraz rozwieszone były
plakaty reklamujące wydarzenie
i zachęcające do aktywnego i kulturalnego spędzania czasu. Obraz
pt. „Biblioteka nocą” namalowany
przez uczestników upamiętniający to wydarzenie będzie wyeksponowany w bibliotece.
W pierwszych dniach czerwca
wzbogaciliśmy księgozbiór biblioteki o kilkadziesiąt nowych pozycji
książkowych i tym razem braliśmy
przede wszystkim pod uwagę oczekiwania czytelników. Ciekawe tytuły
oraz szata graficzna zakupionych
książek zachęcają do wypożyczania
i czytania. Warto czytać bo czytanie
między innymi uczy życia, daje szczęście i spokój. Zauważamy wzrost zarejestrowanych czytelników co bardzo
nas cieszy.
Przed nami wakacje, a w lipcu biblioteka przygotowuje różnorodną
ofertę edukacyjno-kulturalną. O szczegółach będzie można poczytać na
stronie internetowej biblioteki. Warto
jeszcze dodać, że najmłodsi czytelnicy
będą mogli wziąć udział w wakacyjnym
konkursie czytelniczym pt. „Niezwykłe
podróże z książką”. Zapraszamy do
odwiedzenia nas w bibliotece lub na
stronie internetowej. Czekamy na
jeszcze większe zaangażowanie odbiorców i jesteśmy ciekawi ewentualnych propozycji dzięki, którym można
będzie uatrakcyjnić ofertę Biblioteki
Publicznej Gminy Nielisz.
DG
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Absolutorium

dla Wójta

Podczas XLIII sesji w dniu 11
maja br. w Sali Narad Urzędu Gminy
Nielisz jednogłośnie Rada Gminy
Nielisz podjęła uchwałę o udzieleniu absolutorium dla Wójta Gminy
Nielisz Adama Wala z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. W sesji
uczestniczyło 14 z 15 radnych, co
stanowiło quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Z racji udzielonego absolutorium, Wójtowi Gminy Nielisz Panu
Adamowi Walowi gratulujemy
i życzymy dalszej udanej pracy.

Pieniądze

dla długotrwale
bezrobotnych...

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu pozyskał dodatkowe środki na aktywizację zawodową osób długotrwale
bezrobotnych w ramach programu
„Krok w stronę pracy”. Mogą z nich
korzystać osoby w każdym wieku, warunkiem jest posiadanie statusu osoby
bezrobotnej oraz pozostawanie w ewidencji Urzędu przez okres 12 miesięcy
w przeciągu 2 lat, ustalenie II profilu
pomocy oraz IPD. Zachęcamy osoby
bezrobotne, jak i pracodawców do
korzystania ze wsparcia Urzędu. W ramach programu realizowane będą
następujące formy wsparcia: staże,
prace interwencyjne, doposażenia
lub wyposażenia stanowisk pracy, dotacje, bony na zasiedlenie, jak również
szkolenia.
Prowadzimy nabór na
szkolenia grupowe dla osób
bezrobotnych w zakresie:
 Kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie prawa jazdy kategorii C, C+E, D,
 Fryzjer z egzaminem czeladniczym,
 Kucharz z egzaminem czeladniczym.
Zamojski Urząd Pracy zaprasza
wszystkich chętnych do składania
wniosków.
Zainteresowani ofertami PUP
szczegółowe informacje uzyskają
u doradców klienta bądź znajdą je na
stronie Urzędu:
http://zamosc.praca.gov.pl
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Przebudowa dróg gminnych
Gminy Nielisz Adam Wal. Warto też
wspomnieć o partycypacji w kosztach remontu drogi powiatowej relacji Stary Zamość – Krzak. Prace na
tym odcinku już trwają. Wspólnie
z Wójtem Gminy Stary Zamość, Starostą Zamojskim przy wsparciu Radnego Leszka Pastuszaka zajęliśmy się
tą drogą, która wymagała szybkiego
remontu. Trasa relacji Krzak – Stary
Zamość to dla nas strategiczny ciąg
komunikacyjny łączący naszą gminę
z krajową drogą Nr 17 w kierunku Lublina. Trzymamy też kciuki za remont
drogi wojewódzkiej Nr 837 na odcinku
Nielisz – Sitaniec. Miejmy nadzieję,
że prace ruszą jeszcze w tym roku.

„Janusz leć za stodołę zrobić zdjęcie
do archiwum bo za godzinę możesz mieć
tam drogę asfaltową!” tak żartują sobie
niektórzy mieszkańcy Gminy Nielisz.
Oznacza to, że ruszyła przebudowa
dróg gminnych. Nowe nawierzchnie
asfaltowe o łącznej długości ok 1,6 km
już są gotowe do użytku w miejscowościach: Deszkowice Kolonia, Nawóz,
Nielisz, Staw Noakowski, Ujazdów,
Wólka Złojecka, Złojec oraz Złojec
II. Na tych odcinkach będą jeszcze
utwardzane pobocza. Prace te wykona Samorządowy Zakład Budżetowy. „Każdego roku sukcesywnie kilometr po kilometrze budujemy drogi,
często bez możliwości dofinansowania.
Poprawa dróg jest priorytetem dla samorządu Gminy Nielisz” – mówi Wójt

RED.

Ważna informacja dla mieszkańców Zarudzia!

Remiza
jak marzenie

Prace drogowe w Zarudziu. Działania mają na celu naprawę przepustów zanim będzie położona nowa
nawierzchnia asfaltowa. Prace wykonuje ekipa z Samorządowego Zakładu Budżetowego. Dzięki wyposażeniu oraz umiejętnościom pracowników zakładu jest takie zadania Gmina Nielisz może wykonywać
samodzielnie. Na miejscu remontu, jak zwykle obecny Wójt Gminy Nielisz Adam Wal.

Na łamach Biuletynu Informacyjnego Gminy Nielisz oraz na profilu
facebook Gminy Nielisz zapowiadaliśmy intensywne działania w kwestii
poprawy dróg na terenie naszej gminy.
Jedną z najkosztowniejszych inwestycji drogowych, będzie droga gminna
Nr 110171L w miejscowości Zarudzie.
Odcinek drogi mierzy prawie 1700
metrów. Stan jezdni z roku na rok był
coraz gorszy, a szanse na dofinansowanie były znikome. Przy rosnących
cenach robót drogowych w Polsce, obawialiśmy się jaki ostatecznie koszt poniesie gmina z tytułu modernizacji tej
drogi. Przetarg wygrała najtańsza oferta
przedstawiona przez Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych Sp. z o.o. w Zamościu. Wartość zadania ogółem wyniesie

744 032,50 złotych. Jest to koszt i tak
niemały w stosunku do budżetu jakim
dysponuje Gmina Nielisz. Jednak udało
się uzyskać dofinansowanie od Wojewody Lubelskiego w kwocie 372 016,00
złotych w ramach Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej na lata 2016-2019. Podejmowana niejednokrotnie próba uzyskania
dofinansowania w końcu stała się
faktem, a zapowiedziany remont drogi
w Zarudziu posiada już swój termin realizacji. Prace nad modernizacją drogi
muszą być zakończone do 28 września
2018 r. O przebiegu prac będziemy informować na bieżąco na stronie: www.
nielisz.pl, na facebook: @gminanielisz oraz na łamach Biuletynu Informacyjnego Gminy Nielisz.
RED.

Po zeszłorocznych pracach nad
dachem i elewacją zewnętrzną
przyszedł czas na wykończenie
wnętrz. Remiza w Krzaku zyskała
nowy, imponujący wygląd. Przestronna i nowocześnie oświetlona
sala, płytki PCV oraz podjazd dla
osób niepełnosprawnych. Obiekt
rozpoczął swoje drugie życie
z przytupem. Nad pracami remontowymi czuwał Radny Rady
Gminy Nielisz Bogusław Dworzycki. Życzymy długiego i miłego
użytkowania.
W następnym numerze BIGN
przedstawimy remont wnętrz remizy strażackiej w Złojcu oraz
przebieg prac przy remizie strażackiej w WÓLCE ZŁOJECKIEj.
RED
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V Biegi Przełajowe Szkół Podstawowych
pod patronatem Wójta Gminy Nielisz

22 maja 2018 r. na boisku piłki
nożnej Delta Nielisz odbyły się V Biegi
Przełajowe Szkół Podstawowych pod
patronatem Wójta Gminy Nielisz.
W imprezie uczestniczyły 3 szkoły: SP
Nielisz, SP Złojec oraz SP Płonka. W 10

kategoriach rywalizowało 140 młodych sportowców. Zawody były bardzo
udane zważywszy na fakt, że prawdziwy duch sportowy towarzyszył
wszystkim zawodnikom. Po konkurencjach, wszyscy startujący w zawo-

Czesi w Wólce Złojeckiej
Niecodzienne wydarzenie miało
miejsce dnia 23.04.2018 r. w Wólce
Złojeckiej. Na pobliski zbiorowy
cmentarz wojenny z czasów I Wojny
Światowej przybyła z Czech rodzina
poległego żołnierza służącego w armii
austro-węgierskiej. Rodzina z czeskiego miasta Boskovice bardzo długo
szukała miejsca pochówku swojego
przodka. Po wytrwałym poszukiwaniu
dotarli oni do informacji na temat
śmierci Karela Horáka. Okazuje się,
że 02.09.1914 roku trafił ciężko ranny
w głowę do szpitala polowego przy
dworze w Wólce Złojeckiej. Niestety
następnego dnia zmarł w wieku 30
lat zostawiając żonę i pięcioro dzieci.
Z cmentarzem w Wólce Złojeckiej
wiąże się jeszcze jedno z najtragiczniejszych wydarzeń jakie kiedykolwiek
miało miejsce na terenie naszej gminy.
W roku 1915 (inne źródła podają, że
był to rok 1914) Rosyjscy Kozacy wymordowali ok. 1000 rannych żołnierzy
austro-węgierskich wraz z personelem
medycznym. Wszyscy zostali pochowani w zbiorowej mogile właśnie
w Wólce Złojeckiej gdzie po ponad stu

latach zgromadziła się czeska rodzina
aby upamiętnić miejsce pochówku
swojego przodka. W odnalezieniu
cmentarza pomógł ksiądz Sylwester
Jurczak, który pochodzi z Zamościa,
a pełni swoją służbę właśnie w Boskovicach. Rodzina z Czech zostawiła na
cmentarzu żelazny krzyż z imieniem
tragicznie zmarłego żołnierza. Krzyż
został poświęcony przez księdza Sylwestra Jurczaka, który towarzyszył

dach otrzymali medale, które wręczali:
Wójt Gminy Nielisz Adam Wal, Sekretarz Gminy Nielisz Piotr Pyś, Dyrektor GOK w Nieliszu Agnieszka
Zymon, Dyrektor SP Nielisz Dariusz
Bryk oraz Prezes Stowarzyszenia
Delta Nielisz Janusz Bakoń. Lista zawodników, którzy stanęli na podium
dostępna jest na gminnym profilu facebook – @gminanielisz.
Oprócz medali za rywalizację, zawodnicy otrzymali piłki i koszulki od
Stowarzyszenia Delta Nielisz za dodatkową kategorię zawodów tj. slalom
z piłką nożną. Po wręczeniu medali
i nagród nastąpiła najbardziej wyczekiwana nagroda, czyli smaczne pizze
z Hotel & Resort Marina ufundowane
przez GOK w Nieliszu oraz Stowarzyszenie Delta Nielisz. Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy.
RED.

Czechom w ich podróży. Nad mogiłą
zostały odmówione modlitwy w intencji Karela Horáka oraz innych
spoczywających tam ofiar wojny.
Spotkanie było niezwykle ciepłe
i wzruszające. Niesamowita jest pamięć wielu pokoleń i mocna więź ze
swoimi przodkami. Zapowiedziano
coroczne odwiedziny grobu, w którym
spoczywa Karel Horák. Tacy ludzie
i taka rodzina jest zawsze mile widziana w Gminie Nielisz. Przesyłamy
wyrazy szacunku i zapraszamy do
Wólki Złojeckiej ponownie.
RED.
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Staw Noakowski
Wieś położona w środkowej części
gminy Nielisz, nad rzeka Wieprz, w obrębie Padołu Zamojskiego. Dawniej
zwana Stawem lub Stawem Zamojskim.
Pod koniec XVIII wieku nastąpił podział
wsi, choć ich nazwy pochodzą dopiero
z poł. XIX wieku.
Pierwsza wzmianka o miejscowości
pochodzi z roku 1419. W latach 1470-80
właścicielami wsi Staw i Ujazdówek byli
bracia: Maciej, Jan, Stanisław i Mikołaj,
którzy prowadzili spór z Heleną Kołaczkowską, właścicielką sąsiedniego Ujazdowa. W 1494 roku część wsi należała do
Kalisza. W 1564 roku Dominik Stawski
Bilina miał w Stawie 1 łan użytków i 1 zagrodnika z ziemią, Zofia Leondari ¾ łana
użytków, Bartłomiej Włodek 2 łany i 4
zagrodników z ziemią i 1 zagrodnika bez
ziemi, Jan Stawski Sowa miał ½ łana,
Jan dusza 1 i ¼ łana użytków, 1 zagrodnika z ziemią i 2 zagrodników bez ziemi,
Anna Duszyna 1 i ½ łana użytków, Andrzej Susol ¼ łana użytków i Apolonia
Stawska ½ łana użytków i 4 zagrodników
z ziemią.
W XVI i XVII wieku wieś należała zapewne do Stawskich. W 1789 roku część
dóbr od Tadeusza Wyszpolskiego kupił
Stanisław Stawski, który ponadto część
wsi odziedziczył po ojcu Wojciechu Stawskim na podstawie testamentu z 1743
roku. W 1843 roku dobra te odziedziczyli
synowie Stanisława: Ignacy Józef i Maksymilian Stawscy, którzy sprzedali je w tym
samym roku za 2666 złp Mikołajowi Paciorkowskiemu. W 1853 majątek nabył za
5500 złp Jan Miński, żonaty z Eurofrozyną
Zembrowską. W 1856 roku Staw A kupiła
za 8 tys. złp Franciszka z Lisowskich Baranicka, żona Ignacego i w 1859 roku sprzedała za 8 300 złp Adolfowi Noakowskiemu
[od którego pochodzi nazwa wsi].
W 2 poł. XIX wieku wybudowano
w Stawie dwór murowany, a około 1861
roku założono przy dworze niewielki
park typu swobodnego o kompozycji krajobrazowej. Na przełomie XIX i XX wieku
murowany dwór został przebudowany.
Po śmierci Adolfa Noakowskiego
w 1880 roku majątek przeszedł na jego
dzieci i żonę Bronisławę, zapewne Antonina i Benedykt Bentkowscy herbu Prawdzic, właściciele sąsiedniego Ujazdowa.
W latach 1905-1944 tutejszy folwark
należał do Leona Skupińskiego. W 1938
roku jego powierzchnia wynosiła 145 ha,
w tym sad wraz z budynkami dworskimi
zajmował 2 ha i park 1 ha.
Spis z 1827 roku notował Staw w powiecie zamojskim i parafii Stary Zamość.
Liczył wówczas 24 domy i 122 mieszkańców. Według spisu z 1921 roku wieś
liczyła 49 domów i 291 mieszkańców,
wyłącznie Polaków, kolonia 85 domów

czerwiec 2018

i 479 mieszkańców, w tym 1 Ukrainiec
i 32 Żydów, natomiast w folwarku były 4
domy i 81 mieszkańców – Polaków (Skorowidz…, t. IV, s. 125). W 1929 roku Leon
Skupieński posiadał w Stawie Noakowskim 208 ha ziemi.
4 stycznia 1943 roku w odwecie za
wysadzenie mostu kolejowego w Ruskich piaskach przez polskich partyzantów rozstrzelano ok. 20 mieszkańców
wsi (A. Glińska 1968, s. 90).
Po II wojnie światowej istniejący
w Stawie Noakowskim dwór został zaadaptowany na Szkołę Podstawową.

Staw Ujazdowski
Wieś położona w środkowej części
gminy Nielisz, nad rzeką Wieprz, w obrębie Padołu Zamojskiego. Dawniej
zwana Stawem. Pod koniec XVIII wieku
nastąpił podział wsi, choć ich nazwy pochodzą dopiero z poł. XIX wieku.
Pierwsza wzmianka o miejscowości
pochodzi z roku 1419. W latach 1470-80
właścicielami wsi Staw i Ujazdówek byli
bracia: Maciej, Jan, Stanisław i Mikołaj,
którzy prowadzili spór z Heleną Kołaczkowską, właścicielką sąsiedniego Ujazdowa. W 1494 roku część wsi należała do
Kalisza.
W 1564 roku Dominik Stawski Bilina miał w Stawie 1 łan użytków i 2 zagrodników z ziemią, Albert Susol ½ łana
użytków i 1 zagrodnika z ziemią, Zofia
Leonardi ¾ łana użytków, Bartłomiej
Włodek 2 łany i 4 zagrodników bez ziemi,
Walenty Sowa 1 łan, 2 zagrodników
z ziemią i 1 zagrodnika bez ziemi, Jan
Stawski Sowa miał ½ łana, Jan Dusza 1
i ¼ łana użytków, 1 zagrodnika z ziemią
i 2 zagrodników bez ziemi, Anna Duszyna 1 i ½ łana użytków, Andrzej Susol
¼ łana użytków i Apolonia Stawska ½
łana użytków i 4 zagrodników z ziemią.
W XVI i XVII wieku wieś należała zapewne do Stawskich. W końcu XVII wieku
część Stawu Należała do dóbr Gruszka
Duża i stanowiła posag Ludwiki z Debolich
baronowej Wyszyńskiej, żony Antoniego.
1809 roku majątek ten odziedziczyły
dzieci Antoniego: Ludwik Wyszyński,
Tekla Wyszyńska, Judyta z Wyszyńskich
Skrzyńska, Antonina z Wyszyńskich Jaku-

Mapa Królestwa Polskiego 1839 r.
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bowska, Anna z Wyszyńskich Węglińska,
Józef Wyszyński, Ludwina z Debolich
Wyszyńska, Kunegunda z Wyszyńskich
Dramińska i Tomasz Wyszyński. Dobra te
odkupił od pozostałych spadkobierców Ludwik Wyszyński. Pod koniec XVIII wieku
właścicielką Ujazdowa, Ostrowa, Majdanu
i części Stawu Ujazdowskiego była Petronella Suchodolska herbu Janina, żona
Wojciecha Suchodolskiego. W 1822 roku
od Ewy Suchodolskiej Raczyńskiej dobra
te odkupił Stanisław Jakub Pomorski,
lecz jeszcze w tym samym roku odkupił
je za sumę 153 tys. złp Jan Raczyński, mąż
Ewy Suchodolskiej. W drodze spadku
majątek odziedziczyły jego dzieci: Marceli Konstanty, Petronella Rozalia, Zofia
Marianna i Rozalia Kordula. Od nich w latach 1834-35 stopniowo dobra Ujazdów
(zapewne ze Stawem Ujazdowskim) wykupił Feliks Górski za 211 060 złp. W 1859
roku dobra te w całości były w posiadaniu
Anny Cejsberg, ale już w 1859 roku otrzymali je Antonina i Józef Stępkowscy oraz
ich siostra Antonina, zamężna za Benedyktynem Bętkowskim herbu Prawdzic.
W 1860 roku Benedykt Bętkowski nabył
część dóbr od Władysława Stępkowskiego
za sumę 30 tys. złp, natomiast w dwa lata
później od Józefa Stępkowskiego za 25 tys.
złp. W 1870 roku dobra ujazdowskie wraz
ze Stawem Ujazdowskim przeszły w ręce
ich córki Antoniny Małgorzaty, która
wyszła za mąż za Władysława Cyrianka
Gorzkowskiego. W 1924 roku po śmierci
Antoniny z Bętkowskich Gorzkowskiej
majątek odziedziczyły dzieci: Maria Julia
Gorzkowska i Jan Edmund Gorzkowski.
W 1927 roku pozostałą część majątku kupił
Adam Sierakowski, mąż Marii Julii Gorzkowskiej.
Spis z 1827 roku notował wieś w powiecie zamojskim i parafii Nielisz. Liczyła
wówczas 31 domów i 153 mieszkańców.
Pod koniec XIX wieku było we wsi 18
domów i 234 morgi ziemi, natomiast folwark w 1887 roku liczył 885 mórg: 697 mórg
ziemi ornej, 170 domów drewnianych.
Według spisu z 1921 roku we wsi było 41
domów i 235 mieszkańców, wyłącznie Polaków, natomiast kolonia liczyła 13 domów
i 69 mieszkańców, w tym 1 Ukrainiec.
Józef Niedźwiedź
„Leksykon historyczny miejscowości
dawnego województwa zamojskiego” 2003
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Piłkarze z klubu sportowego DELTA NIELISZ
mają nowe dresy od firmy DERKOM
W restauracji prowadzonej przez
Centrum Integracji Społecznej odbyło się spotkanie, podczas którego
Stowarzyszenie Delta Nielisz otrzymało 16 dresów (komplet: bluza oraz
spodnie), ufundowanych przez firmę
DERKOM z Zamościa. Na ręce prezesa
Pana Janusza Bakonia, dresy przekazał osobiście prezes firmy Derkom
Pan Dariusz Klimczuk. Młodzi piłkarze otrzymali również torby sportowe i koszulki, które zakupiono
dzięki pomocy Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Wójta Gminy Nielisz
Adama Wala. W spotkaniu uczestniczyli również: Sekretarz Gminy Nielisz Piotr Pyś, Przewodniczący Rady
Gminy Jerzy Nowiński, członkowie
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz referent
ds. promocji Wojciech Gardyga. W podziękowaniach zwrócono uwagę na

owocną współpracę pomiędzy samorządem Gminy Nielisz i firmą Derkom.
Wspólne działanie na rzecz rozwoju
sportu w naszej gminie to bez wątpienia szlachetny gest. Skorzystają na
tym przede wszystkim młodzi sportowcy, którzy z roku na rok mają coraz
lepsze warunki do uprawiania sportu.

Serdecznie dziękujemy firmie
Derkom za wsparcie Delty Nielisz,
a młodym piłkarzom życzymy wielu
sukcesów i owocnych treningów w nowych dresach.

RED.

„Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Ruskich Piaskach”
Ruszyła modernizacja budynku
świetlicy wiejskiej w Ruskich Piaskach. Wójt Gminy Nielisz Adam Wal,
tuż po decyzji o przyznaniu dofinansowania ogłosił przetarg na przebudowę świetlicy. Projekt jest realizowany w ramach poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz
operacji w zakresie podejmowania
działalności gospodarczej objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wartość projektu: 212 134,61 zł
Dofinansowanie: 134 981,00 zł
Celem projektu jest zaspokojenie
potrzeb społecznych i kulturalnych
mieszkańców lokalnej społeczności
poprzez remont świetlicy wiejskiej
w miejscowości Ruskie Piaski. Realizacja projektu niewątpliwe wpłynie
na rozwój życia kulturalnego oraz integrację mieszkańców Ruskich Piask.
Planowana przebudowa budynku
świetlicy wiejskiej w miejscowości
Ruskie Piaski swoim zakresem obejmuje między innymi roboty polega-

jące na: podbiciu istniejących fundamentów, wydzieleniu pomieszczeń,
wykonaniu nowych nadproży okiennych i drzwiowych, wykonaniu docieplenia stropu wełną mineralną,
wykonaniu pokrycia dachu, wykonaniu obróbek blacharskich, rynien
i rur spustowych, montażu stolarki
okiennej i drzwiowej, rozbiórce istniejących posadzek, wykonaniu nowych posadzek, wykonaniu nowych

tynków wewnętrznych, wykonaniu
docieplenia ścian zewnętrznych styropianem i tynków cienkowarstwowych, wykonaniu nowej opaski wokół
budynku.
Przetarg na realizację robót budowalnych został rozstrzygnięty,
a modernizacja świetlicy w Ruskich
Piaskach zostanie wykonana do 30
września 2018 r.
RED.
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Pozyskane środki zewnętrzne
Rok 2018 jest historycznym rokiem
dla Gminy Nielisz pod względem sumy
pozyskanych środków zewnętrznych.
Budżet gminy zasili kwota ponad 4,5
mln zł. Stanie się tak dzięki dofinansowaniu do instalacji kolektorów słonecznych i fotowoltaiki. Po wieloletnich „podejściach” i odwoływaniach
udało się uzyskać wsparcie finansowe.
Nie we wszystkich projektach gmina
może brać udział ze względu chociażby na liczbę mieszkańców i gęstość zaludnienia. Jednak wszystkie
możliwe dotacje zostały uzyskane.
Nie bez przyczyny można mówić
o rywalizacji i „pogoni” za dotacjami.
Środków jest niewiele, a chętnych
bardzo dużo. Niejednokrotnie przesądzają o wygranej małe szczegóły, chociażby pomnik przyrody w Gruszce
Małej Drugiej, który pomógł przy uzyskaniu dofinansowania do budowy
drogi asfaltowej. Walka jest trudna
lecz mimo to turystyczny charakter
Gminy Nielisz pozwala na ubieganie
się o coraz więcej środków. Doskonale
tą sytuację obrazują wykresy, które
dosyć wyraźnie mówią, że wybudowanie i oddanie do użytku w 2014 roku
kompleksu turystycznego „Moczydło”
dało większe szanse na wsparcie z zewnątrz. Jedynie rok 2016 ze względu
na finalizowanie inwestycji Hali Sportowej i brak atrakcyjnych projektów,
spowodował zmniejszoną sumę dotacji inwestycyjnych. Jeżeli mowa
o atrakcyjności ofert to należy powiedzieć o ważnym czynniku, który decyduje w znacznej mierze w ubieganiu
się o dofinansowanie, czyli WKŁAD
WŁASNY. Z punktu widzenia ko-

rzystnej dla gminy polityki finansowej
dofinansowanie o wskaźniku poniżej
50% wkładu własnego można uznać za
atrakcyjne. Przykład projektu kolektorów słonecznych i fotowoltaiki: cał-

kowita wartość projektu 5 627 775,77
zł, zaś kwota dofinansowania wyniesie
4 259 676,75 zł. Nie mniej jednak, szacunkowa kwota jaką będzie musiała
ponieść gmina to prawie 1,5 mln złotych. Nie jest to jednak suma powodu-

jąca wielkie obciążenie finansowe dla
gminy, a korzyści idące z tego projektu
są olbrzymie. Źródło dofinansowania
pochodzi z funduszy Unii Europejskiej. Źródło to z roku na rok będzie
coraz słabsze, dlatego warto się spieszyć i maksymalnie, przy zachowaniu
rozsądnej polityki finansowej należy
te fundusze zdobywać i wykorzystywać. Tak jak widać na wykresie,
głównym motorem napędowym w inwestycjach gminnych są środki z Unii
Europejskiej, które znacznie przewyższają swoją wielkością dotacje
krajowe. Warto wspomnieć też o projektach „miękkich” (grantach), które
może nie są tak spektakularne jak dotacje inwestycyjne ale co roku w sumie
są to dziesiątki tysięcy złotych. Reasumując Gmina Nielisz z roku na rok się
wzbogaca. Przybywa obiektów użytku
publicznego, a istniejące już, są remontowane aby służyły mieszkańcom
jak najdłużej. Nowa jakość życia i nadążanie za obecnymi standardami
musi nieść za sobą koszty. Jednakże
tylko gmina jest w stanie budować
nowe obiekty, które nie mają charakteru komercyjnego, a służą wszystkim
mieszkańcom. Perspektywa rozwoju
Gminy Nielisz i jej zdolność finansowa
pozwala na coraz większe przedsięwzięcia. Kontynuacja procesu rozwoju
wymaga jednak stabilizacji, doświadczenia i wysokiego profesjonalizmu.
Przy zachowaniu obecnej dynamiki
działań samorządu gminy, można się
spodziewać kolejnego skoku cywilizacyjnego i dobrej perspektywy rozwoju.
Trzymamy kciuki.
RED.
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Rozśpiewany GOK w Nieliszu
Od kilku lat na muzycznej scenie regionu (i nie tylko!!!) wokaliści z Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu prowadzeni przez Panią Renatę Banach
nie mają sobie równych. Bez cienia
przesady czy zarozumiałości zupełnie
obiektywnie, opierając się na statystykach i matematycznych wyliczeniach
możemy mówić i myśleć o sobie bez
jakichkolwiek kompleksów. Możemy
też podważyć – niestety ciągle jeszcze
powszechne – przekonanie, że możliwości i potencjał małych miejscowości
jest niewielki. Nieprzeciętne talenty
i ludzie z pasją są wszędzie. Sztuka
to ich odnaleźć i stworzyć warunki do
rozwoju. Poniżej lista niezbitych dowodów na potwierdzenie powyższej
tezy. Tylko w ciągu ostatnich trzech
miesięcy dzieci i młodzież z Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu, aż
11 razy odbierały nagrody i wyróżnienia w konkursach muzycznych:
 17 marca 2018, V Ogólnopolski
Konkurs
Piosenki
„Pogodna
Nutka”, Biłgoraj, II MIEJSCE –
BARTEK SOBAŃ; WYRÓŻNIENIE
– ZESPÓŁ ISKIERKI

 9 maja 2018, powiatowy etap Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający
Słowik”, Krasnobród, I MIEJSCE
– MARTYNA GIL; II MIEJSCE –
EMILIA STEFAŃSKA; WYRÓŻNIENIA – ALEKSANDRA BARTOSZCZYK I OLIWIA KRAWCZYK.
 19 maja 2018, Konkurs Piosenki Turystycznej, Józefów, III
MIEJSCE – ZESPÓŁ ISKIERKI.

Gminny Dzień Dziecka 2018
Od 2011 roku jedną z cyklicznych
imprez gminnych jest Dzień Dziecka.
Dzięki współpracy wielu instytucji możliwa jest organizacja imprezy z mnóstwem atrakcji dla młodszych i starszych dzieci. W tym roku bawiliśmy
się pod hasłem: „W krainie wodnych
przygód”. Zabawa na urządzeniach
rekreacyjnych, gry integracyjne oraz
konkursy z nagrodami wypełniały czas
uczestnikom imprezy. Dużym powodzeniem – nie tylko wśród maluchów –
cieszyła się także przebieralnia strojów
bajkowych. Od kilku lat z okazji Dnia

Dziecka na boisku „Orlik” organizowany
jest również turniej piłki nożnej. W tym
roku o tytuł „Rekina sportu” walczyły
4 drużyny: Łyse Szproty, FC Szczupaki, FC Piranie i Pońcejapońce. Puchar i tytuł zdobył team „Łyse Szproty”.
Dla zregenerowania sił dla wszystkich
uczestników przygotowano również
poczęstunek. Najlepsze życzenia dla
wszystkich DZIECI !!! Dziękujemy za
wspaniałą zabawę!!!
Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu, Gmina Nielisz, Szkoła
Podstawowa w Nieliszu

 23 maja 2018, Ogólnopolski Konkurs Muzyczny „ Wygraj Szansę”,
Zamość, WYRÓŻNIENIE – MARTYNA GIL.
 1-2 czerwca 2018, Rozśpiewany
Chrząszcz,
Szczebrzeszyn
II
MIEJSCE – MARTYNA GIL, II
MIEJSCE – OLIWIA KRAWCZYK,
III MIEJSCE – ZESPÓŁ ISKIERKI.
Agnieszka Zymon
Dyrektor GOK w Nieliszu

Wiolinki zdobywają

sympatię publiczności
22 kwietnia na zaproszenie Stowarzyszenia Przyjazna Wieś z Zakłodzia
(gm. Radecznica) zespół WIOLINKI
uczestniczył w spotkaniu wielkanocnym w ramach projektu „Na Ludową
Nutę IV”. Występ małych wokalistek
wywołał gromkie brawa publiczności.
Należy przyznać, że dziewczynki coraz
lepiej czują się na scenie. Perfekcyjnie
przygotowane przez Panią Renatę Banach oraz wspierane przez rodziców
pewnie zdobywają nowe doświadczenia muzyczno-sceniczne. Brawo za
odwagę, talent i pracowitość!!!
Agnieszka Zymon
Dyrektor GOK w Nieliszu
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Na sukces trzeba sobie zapracować – coraz głośniej o orkiestrze z GOK w Nieliszu

Kilkuletnia systematyczna praca
dzieci, młodzieży oraz kapelmistrza
Dziecięco-Młodzieżowej
Orkiestry
Dętej z Gminnego Ośrodka Kultury
w Nieliszu została doceniona przez
władze województwa. 18 kwietnia
w zamojskiej delegaturze Lubelskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
Orkiestra z Nielisza odebrała dyplom
uznania przyznany i wręczony przez
Wojewodę Lubelskiego. Na czym polega wyjątkowość naszej Orkiestry?
Nie działamy jak większość tego
typu formacji, nastawionych przede
wszystkim na koncertowanie. Mamy
znacznie szerszy zakres działalności!
Najpierw stwarzamy warunki do rozpoczęcia edukacji muzycznej – bezpłatnie wypożyczamy instrumenty
i udzielamy lekcji gry. Następnie
uczymy aktywnego uczestnictwa
w kulturze, skończywszy dopiero na
występach z udziałem publiczności.

I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa
systematyczność i zaangażowanie
rodziców, którzy pilnują prób, uczestniczą w występach i na co dzień zachęcają dzieci do pracy! Współpraca
i dobra atmosfera zawsze dają pozytywne rezultaty oraz powody do dumy

i zadowolenia. 21 maja Orkiestra stanęła jak dotąd przed największym
sprawdzianem umiejętności muzycznych. Na zaproszenie o. gwardiana
Krystiana Olszewskiego – proboszcza
parafii św. Antoniego w Radecznicy
współtworzyliśmy oprawę muzyczną
mszy św. transmitowanej na żywo za
pośrednictwem katolickich mediów:
Telewizji Trwam oraz Radia Maryja.
Świadomość, że transmisji słuchają
lub też oglądają ludzie w całej Polsce,
Europie, USA, oraz innych częściach
świata nie onieśmieliła młodych muzyków. Wręcz przeciwnie zmobilizowała wszystkich do jak najlepszego
występu! GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW.
Agnieszka Zymon
Dyrektor GOK w Nieliszu

Młodzież z pracowni plastycznej GOK finalizuje projekt malarsko-fotograficzny
W Gminnym Ośrodku Kultury
trwają warsztaty w ramach projektu
„Michał Anioł w Nieliszu” – organizacja
zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży.
W lutym i marcu młodzież zgłębiała
wiedzę na temat największych mistrzów i dzieł malarskich. Poznawała
epoki, style i techniki plastyczne. W zakresie tematyki odkrywała również
piękno i malarskość lokalnego krajobrazu kulturowo-historycznego i przyrodniczego. W kwietniu i maju teorię
zamieniono na praktykę z tym, że pędzel zastąpiono obiektywem aparatu.
Sesje fotograficzne z udziałem „żywych
obrazów” inspirowanych wielkimi
dziełami sztuki, okazały się niemałym
wyzwaniem. Przygotowanie scenografii, kostiumów, pozowanie oraz

przyswajanie wiedzy dotyczącej fotografiki to naprawdę ciężka praca. Finalnie powstanie 12 fotoobrazów, które
zostaną zaprezentowane na wernisażu
podsumowującym projekt. Uchylając
rąbka tajemnicy prezentujemy ro-

boczą fotografię z sesji, na której przygotowywaliśmy fotoobraz inspirowany
Ostatnią Wieczerzą Leonarda da Vinci.
Agnieszka Zymon
Dyrektor GOK w Nieliszu
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„...znów będzie głośno, będzie radośnie...”
Sezon turystyczny w Gminie Nielisz szybkim krokiem rozkręca się na
dobre, a wraz z nim Gmina Nielisz
przygotowuje szereg imprez:
 Pierwszą z nich będą tradycyjne
u nas Sobótki, które odbędą się 23
oraz 24 czerwca w Centrum Wsi Nielisz, a w programie między innymi:
 Sobota 23.06.2018 r. – widowisko sobótkowe w wykonaniu
teatru tańca z Ukrainy „Kwieciste
Gwiazdy”, Teatru Ognia Utopia
z Zamościa oraz artystów z GOK
w Nieliszu, korowód z wiankami
nad Zalew w Nieliszu, Pokaz
sztucznych ogni, zespół MAGICAL
oraz dyskoteka pod gwiazdami –
DJ. BARTHUS.

 Niedziela 24.06.2018 r. – wesołe
miasteczko, zespół FAJNY BAND,
zespół MOTIF, zabawa taneczna –
zespół PRYZMAT.
 Największą w tym roku imprezą
będzie Festiwal Turystyczny
2018/Dni Gminy Nielisz oraz II
Regaty Żeglarskie o Puchar Wójta
Gminy Nielisz. To jedyna taka impreza na Zamojszczyźnie.

 SOBOTA 28.07.2018 r. – 15:0019:30 Regaty (dzień pierwszy
– wyścigi przy Zaporze Wodnej
w Nieliszu) a następnie na scenie
w Centrum Wsi Nielisz: DJ. Barthus oraz koncert zespołu Roxait
– gwiazda wieczoru.

 NIEDZIELA 29.07.2018 r. – już od
06:00 rano zawody wędkarskie,
w godzinach ok. 11:00-14:00 Regaty (dzień rugi – wyścigi przy Zaporze Wodnej w Nieliszu), a po wyścigach między innymi: Koncert
dzieci i młodzieży z GOK w Nieliszu, Chór Moderato, Program dla
dzieci: grupa kabaretowo-cyrkowa
„Leopolis” ze Lwowa, występy
Rewii Kabaretowej Viva Miraż ze
Lwowa, Wybory Miss Lata w Nie-

liszu 2018 oraz koncert gwiazdy
wieczoru – CZADOMAN! Podczas
Festiwalu, 29 lipca zaplanowano:
od godz. 15:00 wesołe miasteczko
oraz stoiska promocyjne miast
i gmin, a od 16:00 konkursy dla publiczności i atrakcyjne nagrody.
 Dożynki Gminne 2018 odbędą się
15 sierpnia w Centrum Wsi Nielisz.
Msza dożynkowa odbędzie się na
ołtarzu polowym przy kościele
św. Wojciecha w Nieliszu. Program uroczystości zostanie opublikowany na stronie www.nielisz.pl oraz na profilach facebook
@goknielisz oraz @gminanielisz.
Zapraszamy gorąco do śledzenia fanpage @gminanielisz oraz
@goknielisz gdzie znajdą Państwo
najświeższe informacje na temat tegorocznych imprez i wydarzeń kulturalnych.
ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY
RED.
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Gala wręczenia nagród laureatom ogólnopolskiego konkursu

„Mój szkolny kolega z Misji” – Niepokalanów 2018 r.

Szkoła Podstawowa im. Jana
Króla w Nieliszu w roku szkolnym
2017/2018 wzięła udział w ogólnopolskim konkursie „Mój szkolny
kolega z Misji”. Uczniowie naszej
szkoły wraz z opiekunami zaangażowali się w akcję pozyskiwania
środków na remont i wyposażenie
szkoły w wiosce Mann w Republice
Środkowoafrykańskiej.
Organizatorem konkursu jest Dzieło Pomocy
„Ad Gentea” w Warszawie. Uroczysta
Gala wręczenia nagród laureatom
konkursu odbyła się 29 maja 2018
roku w Niepokalanowie. Spotkanie
rozpoczęło się Mszą świętą w kaplicy
św. Maksymiliana Kolbego. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił
ks. bp Jerzy Mazur, przewodniczący
Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.
Nasza szkoła zajęła I miejsce w kategorii charytatywnej klasa VII
i gimnazjum. II miejsce w kategorii
literackiej zajęła nasza uczennica
Emilia Stefańska z klasy V.
Dyplomy i nagrody wręczał ks.
bp Jerzy Mazur oraz ks. dr Zbigniew
Sobolewski, dyrektor Dzieła Pomocy
„Ad Gentes”. Po zakończonej uroczystości wszyscy zostaliśmy zaproszeni
na poczęstunek i zwiedzanie Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny.
Nasza szkoła znalazła się w ścisłej
czołówce konkursu w skali ogólnopolskiej co jest dla nas wielkim wyróżnieniem i zaszczytem. Pragniemy
podziękować wszystkim sponsorom
i ludziom dobrego serca, którzy włączyli się do akcji i dzięki Wam osiągnęliśmy sukces.
Dziękujemy.
Stanisława Król

Kącik poetycki Jana Króla
Patrona Szkoły Podstawowej w Nieliszu

KUPALNOCKA
Lepiech ci to, nie zielsko
(W księgach o nim: tatarak).
Chłopcy go tu nanieśli
Z bajorzyska pode wsią.
I to on tak zapachniał,
Co obejście, co ścieżka.
A dziewczęta od rana
Za kwiatami po łąkach –
Każda chata na dzisiaj
Majone ma strzechy
I wygląda jak nie ta.
Zaraz po dniu zmierzch najdzie
I spod lasu, gdzie rozdróż,
Ogień błyśnie wysoko,
Niczym złotem roziskrzy.
Wnet śmiech stamtąd, pokrzyki,
Śpiew na przemian z muzyką –
Ot, fujarka, piszczałka,
Bum! bum! bumcyk! bumcykcyk!
Miesiąc (księżyc) przystanął
W swej wędrówce po niebie,
Pojrzał na dół i słuchał
I zbaraniał staruszek:
– Co też toto?… no, co to?
Tak do chmurki z przeciwka.
– Mójże dziadziu sąsiedzie –
Chmurka na to z uśmiechem –
Kupalnocka, sobótki…
Skaczą chłopcy przez ogień
(Czysty ambit z ochotą) –
Błażek , Tomek, ile ich
I co który, to wyżej
Poklask za to, „zuch chłopak”,

Najlepszemu piosenka
I pląs w parze z najbliższą
Jego sercu dziewczyną.
Płonie ogień, a przy nim
Panny wiją swe wianki.
Wianki z polnej bylicy,
Z kwiatkiem, dwoma, z jagodą
Czy maliną, dla znaku…
Kiedy skończą to wicie,
Młódź gromadnie ku rzece.
Tam dopiero uciechy!…
Pójdą wianki na wodę –
Chłopcy po nie w nurt hop! hop!
Świeć miesiączku, świećże im:
Żaden wianek nie może
Gdzieś tam podziać się, przepaść.
Płyną wianki, już płyną!
– Jasiu, mój ten z maliną!...
Prędzej, nie daj się przegnać –
Zawsześ mówił, żem jedna…
– Kasiu, Kasiu, Kasieńko,
Wiesz, że nie dam się przegnać –
I to prawda, żeś jedna,
Ale ja tu dwa wianki
Z malinami mam w oczach –
To jak z nimi, co zrobić?…
Złapał Jasiek obydwa;
Myśli, Kasia swój pozna.
Nie poznała, nie mogła:
Takie same wymięte,
No i mokre, i mokre…

Grobla Nowoska 1946
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Ogólnopolski konkurs dla młodzieży

100
lat
„Bohaterowie są wśród nas” „Niepodległej”
Anna Skrzypik oraz Aleksandra
Soboń uczennice klasy VII Szkoły
Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu pod opieką Pani Małgorzaty Magryta wzięły udział w Ogólnopolskim konkursie dla młodzieży
„Bohaterowie są wśród nas” Pod honorowym Patronatem Szefa Urzędu
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych ministra Jana Józefa Kasprzyka, Wiceprezydenta Światowej
Federacji Kombatantów – gen. bryg.
dr. Stanisława Woźniaka z inicjatywy
Prezesa ZG Związku Kombatantów
RP i BWP płk. dr. hab. Ryszarda Sobierajskiego. Konkurs zorganizowano
z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Powołana przez Prezesa ZG
ZKRPiBWP Komisja, której przewodniczył dr hab. Witold Lisowski, oraz
Członkowie Komisji Konkursowej: Waldemar Baranowski, Jerzy Bednarski,
Michał Izdebski, Alina Jankowska, Mikołaj Łuczniewski, Aleksander Mazur

dokonała wnikliwej analizy nadesłanych prac i po dodatkowych konsultacjach przyznała 3 nagrody, 2 nagrody
specjalne, 10 wyróżnień oraz 3 wyróżnienia specjalne. Na konkurs napłynęło
łącznie 151 prac uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych ze 123 szkół z terenu całego kraju. Za pracę pt. „Historia Pani
Władysławy Głąb – Dziecko Zamojszczyzny” Anna Skrzypik otrzymała
wyróżnienie.
Zarząd Główny Związku Kombatantów RP i BWP postanowił nagrodzić wszystkie szkoły biorące udział
w konkursie „Bohaterowie są wśród
nas” półroczną prenumeratą (od
czerwca do grudnia 2018) miesięcznika „Polsce Wierni”. Nadesłane prace
stanowią wartościowy materiał historyczny, który zostanie wykorzystany
(za wiedzą i zgodą autorów) do publikacji w prasie i mediach elektronicznych, a także – po uzyskaniu wsparcia
finansowego – w formie książkowej.

Natalia Dobrowolska stypendystką

Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubelskiego 2018 dla osób
zajmujących się twórczością artystyczną,
upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami
Zarząd Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w dniu 13 marca 2018 roku zatwierdził wyniki prac komisji do spraw
oceny wniosków i przyznał stypendia
dla osób zajmujących się twórczością
artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Ocena
wniosków ma charakter konkursowy,
opiera się o ich merytoryczną zawartość i ma na celu udzielenie wsparcia
finansowego osobom wybitnie uzdolnionym. Przy ocenie wniosków bierze
się pod uwagę: promowanie młodych
talentów, przyczynianie się przedsięwzięcia do rozwoju życia kulturalnego
i kształtowania tożsamości regionu,
opieki nad zabytkami oraz rozwoju
umiejętności artystycznych twórcy,
cel, jaki zamierza osiągnąć stypendysta realizując przedsięwzięcie
w zgłoszonej dziedzinie, obiektywną

możliwość realizacji przedsięwzięcia
opisanego we wniosku, ocenę udokumentowanych dokonań i ich znaczenia dla kultury, w tym wkład
w rozwój kultury województwa
lubelskiego, promowanie regionu
w Polsce i poza granicami, z ostatniego roku, potencjalne możliwości
wykorzystania stypendium, w tym
zakres i liczbę odbiorców dzieła. Natalia Dobrowolska uczennica klasy
VI Szkoły Podstawowej im. Dzieci
Zamojszczyzny w Złojcu została
stypendystką Lubelskiego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w 2018 roku dla osób zajmujących się twórczością artystyczną,
upowszechnianiem kultury i opieką
nad zabytkami w dziedzinie plastyki.
Stypendystka uczęszcza na zajęcia
koła plastycznego prowadzonego
przez Panią Małgorzatę Magryta.

Szkoła Podstawowa im. Dzieci
Zamojszczyzny w Złojcu aktywnie
włączyła się w obchody „Roku dla
Niepodległej”. Patriotyczna uroczystość z udziałem ks. kanonika Tomasza Rogowskiego, proboszcza
parafii Chrystusa Króla w Złojcu
zakończyła się ceremonią sadzenia
pamiątkowego dębu „Niepodległej”
obok trzech dębów „Papieskich”.
Młodzież szkolna przyłączyła się
również do regionalnych akcji organizowanych pod patronatem
Lubelskiego Kuratora Oświaty.
Uczestniczyliśmy w konkursie plastycznym „Nasza biało-czerwona”
oraz konkursie wiedzy historycznej szkół podstawowych powiatu zamojskiego „Historia mojej
małej Ojczyzny”. Wzięliśmy udział
w nagraniu reportażu historycznego wyemitowanego 7 maja przez
Radio Lublin, zatytułowanego
„Wszyscy oni byli Czesią”. Dyrektor
szkoły odwiedziła wraz z redaktor
Magdaleną Gryniewską świadków
historii XX wieku – kombatantów,
Dzieci Zamojszczyzny – dokumentując wspomnienia, fotografie
i pamiątki przechowywane przez
mieszkańców okolicznych wsi jak
najcenniejszy skarb przez wiele lat.
Obchody i projekty stały się kolejną
okazją do podkreślenia jak ważna
jest dla młodego pokolenia pamięć
o przeszłości, o losach naszej dużej
i małej Ojczyzny i odpowiedzialności za nią.
Grażyna Ciastoch
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XV Sesja Samorządów Uczniowskich
Szkół Podstawowych Gminy Nielisz
Jak co roku w czerwcu Samorządy
Uczniowskie szkół podstawowych
z terenu gminy Nielisz spotkały się
na kolejnej, XV sesji. Odbyła się ona
w Szkole Podstawowej im. Dzieci
Zamojszczyzny w Złojcu dnia 5
czerwca 2018 r. Tegoroczne spotkanie
przebiegało pod hasłem: „CUDZE
CHWALICIE – SWEGO NIE ZNACIE!
PARKI KRAJOBRAZOWE ZAMOJSZCZYZNY”. Gościliśmy władze samorządowe – Pana Jerzego Nowińskiego – Przewodniczącego Rady
Gminy Nielisz, eksperta, przedstawiciela Zespołu Lubelskich Parków
Krajobrazowych – Panią Małgorzatę
Grabek oraz Samorząd Uczniowski
Szkoły Podstawowej im. Jana Króla
w Nieliszu wraz z opiekunem Panią
Agnieszką Długosz. Uczniowie od 15
lat spotykają się wspólnie, aby poruszać tematy dotyczące dzieci, ich
problemów i zagadnień najbliższego
środowiska. W ubiegłym roku rozmawiali o zasadach jakich powinni przestrzegać, aby czas spędzony w domu,
w czasie wolnym od zajęć szkolnych,
był dla nich czasem bezpiecznym.
Tym razem rozmawiali o tym gdzie
i w jaki sposób mogą wspólnie z najbliższymi spędzić czas wolny. Dzieci

podkreśliły, że chętnie szukają egzotycznych, miejsc wypoczynku nie doceniając walorów najbliższej okolicy.
Pani Małgorzata Grabek przedstawiciel Zespołu Lubelskich Parków
Krajobrazowych w bardzo interesujący sposób zaprezentowała walory
Parków Krajobrazowych Roztocza:
Szczebrzeszyńskiego,
Krasnobrodzkiego, Południoworoztoczańskiego oraz Parku Krajobrazowego
Puszczy Solskiej. Podkreśliła bogactwo krajobrazu, wyjątkowość
flory i fauny. Zachęcała do wycieczek

Remiza w Gruszce

pieszych i rowerowych, w czasie których można spotkać unikalne w skali
kraju i Europy gatunki roślin, zwierząt, pomniki przyrody ożywionej
i nieożywionej oraz inne bardzo ciekawe miejsca zarówno pod względem
przyrodniczym, kulturowym jak i historycznym. Uczniowie zapewnili, że
chętnie skorzystają z cennych wskazówek, aby zaplanować wspólnie
z rodziną atrakcyjne wakacje na Roztoczu.
Agnieszka Dobrowolska

zabezpieczony i odrestaurowany na
potrzeby Kół Gospodyń Wiejskich
z Gruszki Dużej i z Gruszki Małej.
Panie będą miały wspaniałe miejsce
do rozwijania swoich artystycznych
i kulinarnych zdolności oraz przede
wszystkim do wspólnych spotkań i integracji. Pierwszy etap modernizacji
już jest w trakcie realizacji. Zostanie
wykonana elewacja zewnętrzna wraz
z jej dekoracją.
RED.

Jeszcze przed odpustem w Gruszce
została ukończona praca polegająca
na montażu i dekoracji elewacji zewnętrznej remizy strażackiej w Gruszce
Dużej. Nowy wygląd cieszy oko,
a zabudowa chroni ściany budynku

między innymi przed niekorzystnymi
czynnikami atmosferycznymi i uszkodzeniami
mechanicznymi.
Nieopodal remizy znajduje się budynek
po byłym punkcie skupu mleka. Ten
niewielki budynek również zostanie
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Fotowoltaika i kolektory słoneczne dla Gminy Nielisz

– dofinansowanie przyznane!
Długo wyczekiwana decyzja o dofinansowaniu projektu „Gmina Nielisz
przyjazna środowisku naturalnemu”
stała się faktem. Tak o tym mówi Wójt
Gminy Nielisz Adam Wal: „Mała liczba
mieszkańców nie sprzyja pozyskiwaniu
środków zewnętrznych, ale kolejny
raz, naszym asem w rękawie okazał się
Zalew Nielisz i turystyczny charakter
naszej gminy. Kolejny raz dzięki inwestycji w Nieliszu skorzystały na tym
inne miejscowości w naszej gminie.
Wiedziałem, że zbudowanie w Nieliszu
centrum turystycznego i kulturalnego
przyniesie duże korzyści również dla innych sołectw”.

Całkowita wartość projektu to:
5 627 775,77 zł zaś kwota dofinansowania wyniesie 4 259 676,75 zł.
Dofinansowanie zostało przyznane
na podstawie uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 17
kwietnia 2018 roku. Od pełni szczęścia
dzieli nas tylko formalność, po której
realizacja ruszy jeszcze w roku 2018.
Aby skorzystała na tym projekcie
jak największa grupa mieszkańców,
Gmina Nielisz weźmie na siebie ciężar
opłaty podatku VAT. Tak wspaniały
gest został zainicjowany przez Wójta
Gminy Nielisz Adama Wala oraz Radnych Rady Gminy Nielisz. Nie często

spotyka się takie rozwiązanie. Zazwyczaj podatek VAT jest po stronie
mieszkańców. Jednak w naszej gminie
zadba się przede wszystkim o to, aby
jeszcze bardziej obniżyć koszty instalacji w gospodarstwach i aby włączyć
do programu ludzi niezamożnych.
O szczegółach instalacji Urząd Gminy
Nielisz będzie informował na stronie
www.nielisz.pl oraz na gminnym
profilu facebook: @gminanielisz.

RED.

Twój głos, Twoja opinia, Twój artykuł
Jeżeli w Twojej okolicy dzieje się coś ciekawego lub uważasz, że powinniśmy o czymś napisać, napisz do nas bądź też zadzwoń albo wyślij e-mail do naszej redakcji. Bądź współtwórcą naszego Biuletynu i uczestnicz w życiu Gminy Nielisz. Chcemy być blisko Twoich spraw i Twoich potrzeb. Twoja
opinia jest dla nas bardzo ważna i będzie ważnym czynnikiem opiniotwórczym. Zachęcamy do dzielenia się fotografiami z Twojego otoczenia. Podziel się historią Twojej rodziny lub bliskich z Twojej
miejscowości. Chętnie opublikujemy legendy lub ciekawostki z Twojego terenu. Bądź częścią redakcji
Biuletynu i wyślij do nas e-mail już dzisiaj na adres: redakcja@nielisz.pl. Zadzwoń: 84 631 27 27 lub
wyślij pocztą: Urząd Gminy Nielisz, Nielisz 279, 22-413 Nielisz. Zapewniamy dyskrecję i pełną anonimowość na życzenie autora. Życzymy ciekawych pomysłów.
UWAGA! Apelujemy do wszystkich mieszkańców Gminy Nielisz o udostępnianie starych fotografii. Po ich zeskanowaniu oryginały oddajemy właścicielom. Pomóżmy wspólnie ocalić pamiątki przeszłości od zapomnienia i zniszczenia. Dzięki Waszym historycznym fotografiom
dzieje naszej gminy będą doskonale udokumentowane i zilustrowane. Prosimy o kontakt z redakcją BIGN. Przekaż swoje fotografie następnym pokoleniom. Być może to ostatnia chwila aby
Twoje stare zdjęcia ocalały. Być może to właśnie Ty jesteś jedynym świadkiem ważnych wydarzeń. Czekamy.

RED
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Bank Spółdzielczy w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim
Staw Noakowski 100, 22-413 Nielisz
tel. 84 631 27 14

e-mail: sekretariat@bsnielisz.pl

www.bsnielisz.pl

Bank Spółdzielczy – dlaczego spółdzielczy?
Początki spółdzielczości w Polsce
Ruch spółdzielczy w Polsce narodził się w celu samoobrony mało zamożnych warstw społecznych przed
konkurencją wspomaganą przez zaborców. Najsilniejszą inspirację dla
rozwoju ruchu spółdzielczego stanowiły prądy społeczno-gospodarcze,
zrodzone w Wielkopolsce w latach
trzydziestych XIX wieku. Propagatorzy i realizatorzy zasad spółdzielczych głosili program przyspieszenia
gospodarczego jako najskuteczniejszej formy walki z uciskiem pruskiego zaborcy. W Wielkopolsce
najwcześniej powstały organizacje
spółdzielcze, ponieważ wcześnie
uporano się ze stosunkami feudalnymi na wsi. Chłopi i rzemieślnicy potrzebowali rzetelnie skalkulowanego

kredytu, który pozwoliłby im przetrwać i rozwijać się. Pierwsze polskie
spółdzielnie
oszczędnościowo-pożyczkowe, które swoją działalność
prowadziły na podstawie przepisów
prawnych o spółdzielniach i stowarzyszeniach różniły się w swych formach organizacyjnych i zasadach
funkcjonowania w zależności od sytuacji politycznej, społeczno-gospodarczej oraz ustawodawstwa panującego
w poszczególnych zaborach. W 1861
roku założono Towarzystwo Pożyczkowe Dla Przemysłowców Miasta Poznania, uważane do dziś za pierwszą
polską spółdzielnię kredytową, prowadzącą swą działalność w oparciu
o przepisy prawne o spółdzielniach.
Rozwój spółdzielczości w zaborze rosyjskim, w stosunku do innych ziem

polskich był opóźniony. Władze carskie konsekwentnie przeciwstawiały
się wszelkim próbom organizowania
społeczeństwa polskiego widząc
w nich formy walki narodowej. Istotną
przyczyną utrudniającą rozwój spółdzielczości był również brak w całym
Imperium, a tym samym i w Królestwie, powszechnego ustawodawstwa
spółdzielczego. Na terenie Gminy Nielisz początki działalności Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie
Noakowskim sięgają 1929 roku,
w którym to roku z inicjatywy miejscowego nauczyciela Bolesława Dąbkowskiego powstaje Kasa Stefczyka
w miejscowości Kolonia Staw Noakowski. Działalność jej opierała się
na gromadzeniu wkładów oszczędnościowych i udzielaniu kredytów.

Kredyt na remont

Twojego domu lub mieszkania

niska prowizja od

2%

niskie oprocentowanie od

4,5%

Bank Spółdzielczy w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim
Staw Noakowski 100, 22-413 Nielisz
tel. 84 631 27 14

e-mail: sekretariat@bsnielisz.pl

www.bsnielisz.pl
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Rola banków spółdzielczych
Banki Spółdzielcze są bankami lokalnymi, dobrze znającymi potrzeby
społeczności z terenu na którym
działają. Banki spółdzielcze w swojej
działalności stanowią połączenie ekonomii i ideologii. Podstawową cechą
działalności spółdzielczej jest ukierunkowanie jej na sprawy lokalne.
W spółdzielczości jest rozbudowana
odpowiedzialność społeczna, polegająca na tym, że grupa ludzi chce
uczestniczyć w kształtowaniu wa-

czerwiec 2018

www.nielisz.plredakcja@nielisz.pl

runków własnego życia i wywierać
wpływ na socjalne i ekonomiczne warunki społeczeństwa. System ideowej
spółdzielczości znajduje swoje odbicie m.in. w niskich kosztach usług
dla członków, przeznaczaniu części
zysku na wspieranie działalności
oświatowej i kulturalnej. Bank spółdzielczy oferujący coraz szerszą gamę
produktów i usług dla klientów może
zapewnić:
 obsługę osób fizycznych,
 kompleksową obsługę samorządów,

Żyj wygodniej
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 pakiety produktów dla rolników oraz
małych i średnich przedsiębiorstw,
 doradztwo finansowe.
Najlepsze rozpoznanie potrzeb środowiska lokalnego mają banki spółdzielcze, a z tego wynika również
bardziej elastyczne podejście do
kredytobiorców. Dlatego ważne jest
utrzymanie spółdzielczego charakteru banków spółdzielczych, o polskim kapitale i dbanie o ich rozwój bez
odchodzenia od ideałów spółdzielczych i polskiej własności.

z Bankiem Spółdzielczym w Nieliszu
z/s w Stawie Noakowskim

Twój Bank dla Ciebie

Centrala w Stawie Noakowskim, Staw Noakowski 100, 22-413 Nielisz, tel./fax 846 312 714
Punkt Kasowy
w Nieliszu

Nielisz 279, 22-413 Nielisz
tel. 846 312 511

Punkt Kasowy
w Żółkiewce

ul. Hetmana Żółkiewskiego 25
22-335 Żółkiewka, tel. 846 397 893

Punkt Kasowy
w Rudniku

Rudnik 73, 22-330 Rudnik
tel. 846 841 292

Potrzebujesz gotówki na inny cel?
Znajdziemy dla Ciebie kredyt według Twoich potrzeb.
Reprezentatywny przykład dla kredytu mieszkaniowego – promocja kredyt na remont: kwota kredytu 15 000 PLN, czas obowiązywania umowy 60 miesięcy,
roczne oprocentowanie nominalne 4,50 %, opłata przygotowawcza 50,00 PLN, prowizja za udzielenie kredytu 2,5 % od kwoty kredytu, rzeczywista roczna stopa
oprocentowania 5,84 %, całkowita kwota kredytu 15 000 PLN (bez kredytowanych kosztów), całkowita kwota do zapłaty 17 201,01 PLN,
całkowity koszt kredytu 2 201,01 PLN (w tym koszty odsetek 1 776,01 PLN), kwota raty miesięcznej 279,65 PLN.
Przyznanie kredytu uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przez Bank Spółdzielczy w Nieliszu
z/s w Stawie Noakowskim.
Przedstawione dane mają charakter informacyjny wg stanu na dzień 30.05.2018 r. (obowiązują od 30.09.2016 r.) i nie stanowią oferty w rozumieniu artykułu 66
Kodeksu cywilnego.

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji
i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.

Inwestuj w Gminę NIELISZ
Zachęcamy do zamieszczenia reklamy w naszym biuletynie. Dotrzemy z Waszą reklamą do mieszkańców gminy Nielisz oraz do odwiedzających ją turystów. Biuletyn Informacyjny Gminy Nielisz to
jedyna, rzetelna platforma, na której wybudujesz trwałe relacje pomiędzy Twoją firmą a klientami
z terenu gminy Nielisz. Nie pozwól aby Twoja reklama umknęła uwadze Twojej potencjalnej grupie
odbiorców. BIGN daje możliwość dokładnego zapoznania się z Twoją firmą i Twoją ofertą. Środki pozyskane ze sprzedaży powierzchni reklamowych przeznaczone będą na pokrycie kosztów druku Biuletynu Informacyjnego Gminy Nielisz.

U W A G A !

Imprezy masowe w Gminie Nielisz, które były organizowane w bieżącym roku, spotkały się z dużym zainteresowaniem wśród reklamodawców i sponsorów. Dobra oprawa artystyczna i szeroki wachlarz atrakcji
ściągnęły do Nielisza tysiące widzów. Tak licznie zgromadzona publiczność oraz udział w ekskluzywnych
materiałach promocyjnych to szansa na skuteczną reklamę, obok której nie można przejść obojętnie. Po tegorocznych udanych imprezach jesteśmy przekonani, że sukces będzie powtórzony. Już dzisiaj zachęcamy
przedsiębiorców do rozmów i współuczestnictwa w rozwoju regionalnym.
Prosimy o kontakt: 84 631 27 27, lub pr@nielisz.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
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Zamość, ul. Wyszyńskiego 50B

do końca sierpnia
Promocja obowiązuje do 2018/08/31,
przy zawarciu umowy na 24 miesiące.

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ OFERTĘ NASZEGO SKLEPU!

Router TL WR841N
300Mbps Wireless N
2,4 GHz

Komputer Dell OptiPlex 790

89,-

69,-

Procesor Intel Core i5 - cztery rdzenie

taniej o 20,-

4GB RAM DDR3

HDD 500GB
DVD-RW

Windows 10

899,-

649,-

Dysk SSD 120GB
Silicon Power

taniej o 250,-

SATA 3
odczyt 550Mb/s
3 lata gwarancji

189,-

139,taniej o 60,-

KOMPUTERY tel. 600 028 661
PONAD 25 LAT NA RYNKU!

ZADZWOŃ!

Oferta ważna do wyczerpania zapasów

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY NIELISZ



Miłośników letniej przygody zapraszamy na naszą prywatną plażę
nad zalewem w Nieliszu, która znajduje się zaledwie 200 m od hotelu.
Jest to idealne miejsce do odpoczynku, opalania się, biwakowania,
ale również do przeżycia ogromnych emocji, podczas korzystania ze
sprzętu wodnego.
W ofercie wypożyczalni dostępny
jest następujący sprzęt:
 jachty
 łódki
 kajaki

czerwiec 2018
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 rowerki wodne
 kule do zorbingu
 leżaki
Dodatkowo na plaży znajdują się:
 Prysznice i toalety
 Strefa schładzania
 Zjazd linowy dla dzieci
 Boisko do piłki siatkowej
 Wędzarnia ryb
 Ogródek letni z gastronomią
 Miejsce na grilla i ognisko

Nr 2 (07)

19

 Pole biwakowe z przyłączami
(prąd/woda/kanalizacja)
Jeżeli Państwo lubią aktywny wypoczynek to zapraszamy na naszą
plażę. Dzięki temu mogą Państwo
aktywnie spędzać czas, jak również
poznawać urokliwe zakątki naszego
zalewu i otaczającej go roślinności.
To wszystko pozwoli zapomnieć
Państwu o codziennych sprawach
i zgiełku.

Drodzy Narzeczeni! Drodzy Rodzice!
Doskonale wiem jak ważny jest
wybór klimatycznego miejsca na
organizację wesela z dobrym i różnorodnym menu oraz miłą i profesjonalną obsługą. Od początku powstania Hotelu Marina staramy się
przygotowywać ten szczególny dzień
naszych gości na jak najwyższym poziomie, a Państwa życzenia traktujemy
jako inspirację i staramy się wykorzystywać je przy kolejnych projektach.
W oparciu o nasze i Państwa doświadczenia, specjalnie dla przyszłych Nowożeńców nasz Szef Kuchni
przygotował propozycje menu do
wyboru. Posiadamy również ofertę
oprawy weselnej. Mam nadzieję, że
trafiliśmy w Państwa oczekiwania.
Proszę pamiętać, że każde menu

omawiamy z naszym klientem dopasowując je indywidualnie. Jeśli chodzi
o dodatkowe usługi – polecamy Państwu naszych podwykonawców, ale to
do Państwa należy ostateczny wybór
– dekoracji, kwiatów, oprawy muzycznej… my służymy radą i pomocą.
Zadzwoń i zapytaj o szczegóły
oferty weselnej tel.: 84 63 12 718 lub
887 080 008.
Z ogromną przyjemnością zapraszam do Hotelu Marina.

Spływy kajakowe
Stanica Wodna Marina w Michalowie organizuje spływy
kajakowe na trasie Michalów – Nielisz (12 km), oraz Michalów
– Deszkowice (8 km). Trasa spływu biegnie urokliwymi zakątkami Rzeki Wieprz. Długość trasy dla początkujących dobierana jest indywidualnie. Natomiast najmłodsi mogą spróbować swoich sił „na kajaku dookoła wyspy”. Zapraszamy
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tel. 604 407 302

ODJAZDY Z PRZYSTANKU: ZAMOŚĆ, ul. GMINNA

KIERUNEK KURSU

GODZINY ODJAZDÓW

SUŁÓW

7:45F

12:30F

15:30F

17:45F

SUŁOWIEC

10:45F

13:30F

15:50F

18:00F6N

RADECZNICA

7:40F6

11:40F6

14:30F6

17:20F

przez Nielisz, Gruszka, Kitów
przez Nielisz, Michalów, Deszkowice, Sułów
przez Nielisz, Michalów, Deszkowice, Mokrelipie

ODJAZDY Z PRZYSTANKU: NIELISZ I (URZĄD GMINY)
RADECZNICA

8:10F6

12:10F6

15:02F6

17:52F

SUŁÓW

8:17F

13:05F

16:07F

18:14F

SUŁOWIEC

11:17F

14:03F

16:25F

6:57F

6:58F

8:13F

9:17F

12:28F

14:06F

15:12F

17:03F

17:17F

18:32F6

6:38F6

9:33F6

13:30F6

16:30F6

przez Michalów, Sąsiadka, Mokrelipie
przez Staw Noakowski, Nawóz, Gruszka, Kitów
przez Michalów, Deszkowice, Sułów

ZAMOŚĆ

przez Sitaniec, ul. Lubelska, ul. Piłsudskiego,
ul. Peowiaków (szpital)

ZAMOŚĆ

przez Sitaniec, Plac Stefanidesa, ul. Partyzantów (II LO)

ODJAZDY Z PRZYSTANKU: GRUSZKA DUŻA
SUŁÓW

przez Kitów, Tworyczów

ZAMOŚĆ

przez Staw Noakowski, Nielisz, ul. Piłsudskiego,
ul. Peowiaków (szpital), ul. Partyzantów (II LO)

F – kursuje w dni robocze, od poniedziałku do piątku
6 – kursuje w soboty, za wyjątkiem świąt
N – kursuje do Nielisza

8:30F

13:19F

16:21F

18:27F

6:40F

9:00F

13:49F

16:49F

pełny rozkład na: www.przewozyzamosc.pl

